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Egyesületi Vezető(-k) részére 
 
Székhelyén 
 
 
Tisztelt Egyesületi Elnök! 
 
Szövetségünk tisztségviselői, tagsága előtt ismert, hogy mozgalmunk ebben az 
évben ünnepli a MEOSZ alapításának 35. évfordulóját. Számos rendezvényre kerül 
sor az év folyamán Szövetségünk szervezésében, melyek közül rendkívül 
figyelemreméltó az alábbi rendezvény 
 

szeptember 16-án (pénteken) 
MÁRIAPÓCS (Sz. Sz. B. M.) – Nemzeti Kegyhely 
Bazilika (minor) templomában megtartásra kerülő 

Nemzeti Ima a Mozgássérültekért 
rendezvény. 
 
A tervezett program: 

1. Megnyító                     11.00 óra 
- Soltész Miklós államtitkár 
- Kocsis Fülöp metropolita 
- Kovács Ágnes elnök 

2. Szentmise a mozgáskorlátozott emberekért 11.30 óra 
 
A központi rendezvény várhatóan 13 órára végett ér.  
 
A könnyező Mária-ikont ezen a napon hozzáférhetővé teszi a súlyos 
mozgáskorlátozott hívők számára is azzal, hogy leveszik a szokásos helyéről és a  
mise helyszínén állítják fel,  annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek is közelről 
megcsodálhassák és leróhassák tiszteletüket és közvetlenül előtte 
imádkozhassanak.  
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A rendezvény előtt és után az alábbi látnivalókat lehet megtekinteni. 
 

1. A kegytemplom megtekintése, imádkozás 
A Görög Katolikus Kegytemplomban a könnyezésről híres ikon (is) megtekintésre 
kerül. Ezen rendezvényünket (várhatóan) az egyházi és társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkárság anyagilag támogatja. 
A Nyírség homokdombos, ligetes, erdős „Pócs” településén 1696. november 4-én 
(vasárnap) a Szent Liturgia alatt figyeltek fel arra, hogy a templom Isten-szülő 
ikonjának mindkét szeméből bőségesen folynak a könnyek… 

 
1715. augusztus 1-én, - egy csütörtöki napon a kántor észlelte a kép könnyezését a 
reggeli istentisztelet alatt… 
A harmadik könnyezésre 1905. december 3-án került sor… (december 19-ig 
folyamatosan tartott). 
A búcsújáróhely, zarándok központ, a Máriazell-Csíksomlyó zarándokút azon fontos 
állomása, ahol párját ritkítja a templombelső, a berendezések, az ikonosztázion, 
oltárok, festmények és a szerzetesek lakhelye. 

2. A fatemplom megtekintése 
Az épület annak az egykor a településen állt ruszin stílusú fatemplomnak az utódja, 
amely otthont adott az 1696-os és 1715-ös könnyezéseknek. A templom az új barokk 
épület állítása dején semmisülhetett meg. A most elkészült helyiségbe belépve kicsit 
az időben is visszaléphet a látogató: milyen lehetett az ország egyik 
legelmaradottabb zugában, a zavaros török időkben egy egyszerű szegényes 
templomban a könnyezés tanújává válni. 
A fatemplom szentélyében a könnyező ikon egy korai másolata is helyet kapott, míg 
az ikonosztáz képei az Istenszülő-ikon stílusának megfelelően készültek el. 
A szerény, békét árasztó faépület 17. századi hangulatát magunk mögött hagyva, a 
kegytemplom ajtaján belépve, az túldíszített barokk térben a kegyhely egész más 
arca mutatkozik meg. Az Istenszülő-arc azonban mindkét helyen ugyanazzal a 
mosollyal várja a betérőt. 

3. Csodák tornya 
 Csodák tornya azon a helyen áll, ahol magyarországi látogatásakor, 1991. augusztus 
18-án II. János Pál pápa mutatott be Szent Liturgiát több százezer hívő előtt. A kilátó, 
mint azt Kapin István hangsúlyozta, a föld és az ég közötti kapcsolat jelképe, a hívők 
útját mutatja. 

4. Nemzetiségek Háza 
Nemzetiségi–Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ létrehozása és 
további támogató színterek kialakítása az országban a nemzetiségi kultúra értékeinek 
megőrzése és következő nemzedékek számára történő átörökítése céljából. 
Nemzetiségek Háza – Máriapócs célcsoportjai nemcsak a romák, hanem a ruszin, 
szlovák, ukrán és román nemzetiségi közösségek, másodlagosan pedig a környék 
magyar lakossága is.  

5. A Bazilita Múzeum  
Szent Bazil Görögkatolikus Szerzetesrend Máriapócsi Gyűjteménye 
Állandó kiállítások 

A máriapócsi kegyhely története 

Dr. Dudás Miklós-emlékkiállítás 

A Szent Bazil Rend története Magyarországon 

Cím: 4326, Máriapócs Kossuth Lajos utca 17. 
Telefonszám: (42) 385-166 
Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján 
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A környéken az alábbi látnivalók közül választhatnak a részvevők, akik a pénteki napi 
élményeket szombati, esetleg vasárnapig tartó tartózkodással egészítik ki: (a 
teljesség igénye nélkül) 
 
 

Túristvándi    Vízimalom,  
Kölcse          református fatemplom 
Nyírbátor,   Római katolikus minorita templom,  
   Késő gótikus református templom 
   Báthory panoptikum 
   Báthory várkastély 
   Fa harangtorony 
Nyíregyháza-Sóstó, a nemzetközi hírű Állatpark, strand, Múzeumfalu, stb. 
 

Ha van rá igény, - és jó idő esetén, lehetőség van arra, hogy pénteken este a 
Nyíregyházi Esély Centrum területén (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. sz.) a 
MEOSZ és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Országos Baráti Találkozó kerüljön megrendezésre. Az egyesület tervei (- és 
igény szerint) az est folyamán tájjellegű ételek vásárlására, fogyasztására is sor 
kerülhet! 
 
Ha valakinek szüksége van szállásra, étkezésre, azt maga tegye meg a mellékelt 
ismertetők alapján. Kérjük, a lehetőségek függvényében vegyétek fel a kapcsolatot a 
szálláshely vezetőjével, és személyesen rendeljétek meg az ellátást. Ezeket célszerű 
előzetesen, jó előre lefoglalni. A szálláslehetőségeket, feldolgozva az akadálymentes 
szobákig, a mellékletben közöljük. 
 
Pénteki napon büfé-, és étkeztetési lehetőség a Basilica Minor előtti téren fog 
rendelkezésre állni.  
 
2016. szeptember 16-án, pénteken, a Nemzeti Ima helyszínén (Máriapócson) a 
kegyhely üzemeltetői is tudnak szervezett, előre rendelt étleztetést és korlátozott 
szállás lehetőséget biztosítani. Ezekről a lehetőségekről pótlólag, a beérkezést 
követően azonnal küldjük az információkat.  
 
Kérünk Benneteket, hogy minden információt, résztvevők száma, utazás eszköze, 
szállás helye, étkezés megrendelése, stb. mindenképpen küldjétek el a 
mariapocs@meosz.hu e-mail címre. 
A máriapócsi résztvevők várható létszámát kérjük 2016. augusztus 31. napjáig a 
megadni. Tájékoztatunk Benneteket, hogy a fent megadott e-mail címre érkező 
anyagokat minden szervező megkapja, és a leg illetékesebb válaszolja meg.  
 
Tisztelettel kérünk Benneteket, jelen értesítésünk kézhezvételét követően 2016. 
augusztus 05. napig jelezzétek az előzőekben megadott e-mail címre, hogy az 
egyesületetek tervezi-e részvételét, szervez-e csoportos részvételt, azt mennyi időre 
és várhatóan milyen létszámmal. 
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A részvétel támogatása: 
 
A Szövetség elnökségének döntése alapján a tagegyesületek részére a Szövetség 
az alábbi támogatást biztosítja az egyesületi székhely és Máriapócs közötti 
távolságot figyelembe véve: 
  

1. Busz: (40 fő feletti létszámnál)     a bérleti dj 50 %-a (bérleti díj max.: 300,-
Ft/km) 

 Egyesületenként 1 db támogatható)  
2. Mikrobusz:     a bérleti díj 35 %-a  (bérleti díj max.: 300,-Ft/km) 

Ott támogatható, ahonnan nem indul nagy busz. 
3. Támogató szolgálat mikrobusza:           az APEH üzemanyag norma és ár 

szerint az üzemanyag költség megtérítését (amortizációs díjat nem) 
 

 
Azok részére, akik többen, csoportban tömegközlekedéssel fogják megközelíteni 
Máriapócsot, javasoljuk hogy az utazást biztosító Volán társaságnál előre jelentsék 
be utazási szándékukat. Ezzel biztosíthatják, hogy legyen helyük az adott 
időszakban a buszon, és helyhiány miatt nem maradnak le. Volt már rá példa, hogy a 
közlekedési társaság külön buszt biztosított az utazók száma miatt, melyen a 
menetrendi díjszabással utaztak. (kedvezményeket igénybe lehetet venni.)  
 
Kérünk Benneteket, hogy segítsetek abban, hogy minél több, kerekes széket 
használó ember eljuthasson erre a nem mindennapi rendezvényre. 
 
További munkátokhoz sok sikert kívánunk  
 
Budapest-Nyíregyháza, 2016. július 28. 
 
Sorstársi Üdvözlettel a szervezők nevében: 
 
 
 
 
 
 

Kovács Ágnes sk       Balogh Zoltánné sk 
MEOSZ Elnöke    Mozgáskorlátozottak 

        Sz.Sz.B.M-i Egyesület 
         Elnöke 
 


